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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

 

 Mari hidup lebih baik lagi, jangan jadi pecundang 

yang terus bersembunyi diketek orang lain. Asahlah 

mentalmu dan huktikan kalo kamu bisa. 
  

(Nugro Indah Panutur) 
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ABSTRAK 

 

NUGRO INDAH PANUTUR : Analisis Penyusunan Anggaran 
Operasional Sebagai Alat Bantu Pengendalian pada RM PRAMU 

Bandar Lor Kota Kediri , Skripsi, Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020. 

 

Kata Kunci : Anggaran operasional, pengendalian dan RM PRAMU 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan peneliti, bahwa 
RM PRAMU  merupakan UMKM yang bergerak dibidang kuliner dan 

usaha rumah makan ini tergolong usaha kecil. Untuk menu masakanya 
sendiri  RM PRAMU berfokus pada masakan jawa. RM PRAMU ini 

mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai 

tambah RM PRAMU untuk mendapatkan keuntungan atau 
laba.Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah proses 

penyusun anggaran operasional yang telah dilakukan pada RM PRAMU 
Bandar Lor Kota Kediri? (2) Bagaimanakah proses menyusun anggaran 

operasional yang tepat bagi RM PRAMU ? 
Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif,  data 

yang akan dianalisis dalam penelitian ini berbentuk angka yang sifatnya 
dapat diukur rasional dan sistematik. Dan teknik analisis data 

menggunakan tiga metode  momen,  metode parabola kuadrat dan 

metode kuadrat terkecil dan menggunkan uji standar kesalahan 
peramalan (SKP)  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) RM PRAMU tidak  
melakukan perhitungan harga pokok produksi, perhitungan biaya 

produksi dan penetapan harga jual produks, perhitungan Overhead  dan 
yang dilakukan oleh RM PRAMU hanya menghitung dengan metode 

sederhana atau hasil dari penjualan dikurangi dengan pengeluaran. 
(2)Penyusunan yang seharusnya diterapkan oleh RM PRAMU yaitu 

menggunakan tiga metode yaitu metode momen, metode parabola 

kuadrat, metode kuadrat terkecil dan diuji menggunakan standar 
kesalahan peramalan (SKP) untuk mengetahui metode mana yang 

mempunyai nilai minimum. (3) Dengan adanya anggaran operasional 
yang disusun oleh peneliti dapat membantu RM PRAMU dalam 

menyusunan anggaran operasional secara terperinci dan tepat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anggaran selalu memberikan pandangan umum tentang bagaimana 

perusahaan dimasa depan, sehingga perusahaan dapat menjamin pertumbuhan 

yang konstan karena anggaran memberikan persepsi umum baik perubahan 

internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan. Dengan demikian, 

perusahaan akan dapat mencapai tujuan dan menghindari perubahan yang tidak 

pantas yang dihasilkan dari berbagai keadaan dilingkungan sekitar.  

Anggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan. 

Anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan arah organisasi secara 

menyeluruh, mengantisispasi masalah, dan mengembangkan kebajikan untuk 

masa depan. Anggaran memberikan standar yang dapat mengendalikan 

penggunakan sumbar daya perusahaan dan memotivasi karyawan. Sebagai bagian 

terpenting dari sistem penganggaran, pengendalian dicapai dengan 

membandingkan hasil aktual dengan hasil yang di anggarkan secara periodik. 

Perusahaan sebagai salah satu unit ekonomi perlu memiliki program yang 

serupa. Perusahaan sebagi lembaga ekonomi umumnya mengejar keuntungan dan 

menggunakan kriteria efisiensi sebagai alat pengukurnya. Karena itulah  hal ini 

anggaran perusahaan berfungsi sebagaimana repelita dalam merencanakan dan 

mengendalikan program pembangunan ekonomi. 

Menurut Munandar, (2013 : 1) anggaran adalah suatu rencana yang disusun 

secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan 
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dalam satuan keuangan ( unit moneter ), dan berlaku untuk jangka waktu tertentu 

yang akan datang. 

Pada saat ini sering terjadi sebuah permasalahan pada biaya – biaya, 

diantaranya biaya – biaya yang muncul adalah biaya operasional. Biaya 

operasional merupakan sebuah pengeluaran yang digunakan dalam untuk 

produksi dan pembelian atau jasa yang digunakan utnuk membiayai kegiatan 

operasional dalam perusahaan. Biaya operasional mencakup aktivitas utama 

perusahaan pada suatu periode tertentu. Aktivitas utama perusahan yaitu suatu 

kegiatan yang harus dijalankan sebaik mungkin oleh perusahan karena merupakan 

sebuah pilar pertama dari keberhasilan sebuah bisnis. Inilah yang harus 

ditekankan disetiap perusahaan agar bisa mencapai tujuan secepat mungkin. 

Dengan demikian suatu perusahaan perlu untuk menyusun anggaran operasional 

untuk mencapai targetnya. 

Menurut Nafarin (2018 : 32) anggaran operasional adalah anggaran yang 

bertujuan untuk menyusun laba rugi. Anggaran laba rugi adalah anggaran berupa 

daftar yang disusun secara sistematis atas pendapat, beban, dan laba rugi yang 

diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu.  

Berdasarkan penelitian terdahulu Salam (2018 : 2) yang berjudul analisis 

penyusunan anggaran operasional usaha budi daya tanaman cabai rawit pada 

kelompok tani sumber sari II di papar kedri, menyatakan bahwa anggaran 

operasional adalah salah satu komponen dalam menyusun harga pokok penjualan. 

Anggaran operasional hendaknya direncanakan dan dikendalikan denganbaik agar 
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bisnis yang bejalan memiliki kesempatan yang besar untuk meraih laba sesuai 

dengan yang diharapkan 

Banyak sekali pelaku UMKM yang masih kurang paham mengenai 

penyusunan anggaran, padahal anggaran adalah sebuah pondasi pertama dalam 

melakukan sebuah kegiatan usahanya. UMKM merupakan usaha mikro kecil dan 

menengah, yang dikelola oleh perorangan atau kelompok dan bertujuan untuk 

mecari laba. Jika dilihat dari sudut pandang pertumbuhannya, UMKM ini sering 

sekali mengalami permasalah dititik informasi keuangan, khususnya di bagain 

penyusunan anggaran operasional. Penyebab dari permasalahan ini adalah 

ketidaktahuan bagaimana cara menyusun anggaran operasional secara benar dan 

tepat.  

RM PRAMU –  Bandar lor Gang 2B no.32 Kota Kediri yang salah satu 

UKM di bidang kuliner dan telah berjalan hampir 5 tahun yang mempekerjakan 5 

karyawan. Usaha Rumah makan ini tergolong usaha kecil dan sudah memiliki 

banyak pelanggan setia. Untuk menu masakanya sendiri  RM PRAMU berfokus 

pada masakan jawa seperti sayur lodeh, botok, pepes pindang, gorengan dan 

adapun yang menjadi menu andalan yaitu sayur balado sapit Parai dan masih 

banyak lagi varian menu masakan dan minuman yang ditawarkan di RM 

PRAMU. Sering berjalannya waktu usaha kuliner di kota kediri khususnya di 

Bandar lor sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan 

yang sangat pesat ini juga mampu menyebabkan semakin banyak orang untuk 

menjalankan usaha.  
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Permasalahan yang peneliti temukan peneliti yaitu dalam membuatan menu 

– menu makanan memerlukan proses yang sangat panjang dengan biaya yang 

bermacam – macam sehingga memunculkan permasalahan dari segi dan aspek 

yang beragam. Salah satunya yaitu dari segi manajemen keuangan, dalam proses 

pengelolaan usaha RM PRAMU belom mampu menyusun anggaran keuangan 

dengan benar sebagai acuan kondisi usaha pada masa depan untuk mengetahui 

laba maupun rugi. Dengan keterangan RM PRAMU melakukan penyusunan 

anggaran keuangan hanya berdasarkan pada kebiasaan dan kesederhanaan yaitu 

pendapatan dikurangi dengan pengeluaran.  

Tidak adanya sistem pengendalian pada RM PRAMU dengan kata lain 

biaya yang dikeluarkan dalam pembelian bahan baku  maupun menu masakan 

kadang juga perlebihan, sehingga mengalami pembuangan apabila menu masakan 

yang tidak habis terjual. Hal ini juga dapat berpengaruh kepada keberlangsungan 

perusahaan di jangka pendek maupun jangka panjang dalam mencapai cita – cita 

untuk mendapatkan laba sebanyak – sebanyaknya. 

Melalui anggaran operasional maka dapat diketahui hal – hal yang sangat 

penting dan hal – hal yang tidak penting yang nantinya dapat merugikan 

perusahaan. Tidak berdeda dengan perusahaan dibidang kuliner yang lain, bahwa 

perusahaan ini akan terus bertahan hidup serta semakin berkembang apabila 

proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Apabila 

perusahaan ini tidak bisa mengelola keuangan dengan benar maka akibatnya akan 

merugi dan bahkan sampai gulung tikar. 
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Mengingat betapa pentingnya sebuah proses pengendalian dalam hal 

penyusunan anggaran operasional, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

“Analisis Penyusunan Anggaran Operasional sebagai Alat Bantu 

Pengedalian Pada RM PRAMU Bandar Lor  Kota Kediri” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam penjelasan dari latar belakang masalah diatas maka, peneliti 

dapat mengidentifikasikan permasalahan bahwa:  

1. Perhitungan dalam pencarian laba yang dilakukan pada RM PRAMU 

hanya melalui pemikiran sederhana.  

2. Perhitungan yang dilakukan pada RM PRAMU tidak dicantumkan 

anggaran overhead, anggaran beban penjualan,  dan anggaran harga pokok 

penjualan. 

3. RM PRAMU sulit untuk memakukan pengendalian pada biaya- biaya 

yang keluar sehingga untuk memperkirakan keuntungan maupun kerugian 

kurang optimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini membahas anggaran operasional di RM PRAMU Bandar 

Lor gang 2B no. 32 Kota Kediri. Data yang diberikan oleh pemilik perusahaan 

juga terbatas berupa pencatatan penjualan dan pembelian bahan baku atau 

biaya yang di keluarkan, oleh karena itu peneliti menggunakan data pada 

tanggal 06 Oktober sampai 30 Desember 2019  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari pembatas masalah di atas, maka penelitian 

ini difokuskan pada permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimanakah proses penyusun anggaran operasional yang telah 

dilakukan pada RM PRAMU Bandar Lor Kota Kediri? 

2. Bagaimanakah munyusun anggaran operasional yang tepat bagi RM 

PRAMU ? 

  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui  penyusunan anggaran operasioan yang telah dilakukan 

pada RM PRAMU Bandar Lor Kota Kediri  

2. Untuk menyusun anggaran operasional yang tepat bagi RM PRAMU  

 

F. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini nantinya adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam memperdalam wawasan penyusunan anggaran biaya 

operasional  bagi pembaca dan bisa dijadikan reference  untuk 

penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan 

bahan pertimbangan untuk RM PRAMU dalam menentukan langkah 

yang diambil kedepannya supaya lebih terperinci, tepat dan akurat 

guna mengetahui informasi anggaran operasional.  

b. Adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk menerapkan ilmu yang 

diperoleh dan menambah pengalaman, wawasan serta belajar dalam 

menganalisis suatu masalah kemudian mengambil keputusan dan 

kesimpulan yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.
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